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NewsBits

Bardzo ucieszył mnie również fakt, że 31 stycznia prawie 
600 naszych pracowników otrzymało pierwszą dawkę 
szczepionki dzięki współpracy z Frisbie Senior Center 
i Jewel-Osco Pharmacy. Druga dawka dla naszego personelu 
została zaplanowana na 21 lutego i jestem przekonany, że 
będzie to ogromny krok naprzód dla całego okręgu.

Aż trudno uwierzyć, że w przyszłym miesiącu mija rok od 
wybuchu pandemii. Osiągnęliśmy rzeczy prawie niemożliwe 
i bardzo ciężko pracowaliśmy, aby pomagać innym. Nadal 
jestem zdumiony zakresem wsparcia i współpracy naszych 
lokalnych partnerów i wiem, że będziemy zawsze niezwykle 
cenić te nawiązane w ciągu ostatniego roku relacje. 

Dziękujemy wszystkim rodzinom za powierzenie nam swoich 
dzieci. Będziemy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, 
aby nasze szkoły były bezpieczne dla wszystkich. 

Z poważaniem,

dr Paul E. Hertel 
Kierownik szkół

Zima 2021

Uczniowie z Okręgu 62 wrócili do szkoły 

Witamy w roku 2021. Wiem, że wielu z nas nie mogło się doczekać rozpoczęcia nowego roku. 
Z nadzieją patrzę na kilka następnych miesięcy. Dnia 19 stycznia przywitaliśmy z powrotem około 2000 
uczniów, którzy będą uczęszczać do naszych szkół przez pięć dni w tygodniu. Przechadzając się tego 
dnia szkolnymi korytarzami, szybko zdałem sobie sprawę, że zarówno uczniowie, jak i pracownicy 
z chęcią powrócili do klas i są bardzo szczęśliwi, że mogą brać udział w zajęciach. Nadal jestem pod 
wielkim wrażeniem naszych pracowników i ich zaangażowania we wspieranie uczniów, zarówno 
w klasie, jak i podczas nauki zdalnej. Rozumiemy, że każda 
rodzina znajduje się w innej sytuacji. Jak zawsze jesteśmy 
tutaj dla Was, aby Was wspierać.
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Okręg 62 wyróżnia nowe autorytety

W zeszłym roku Okręg 62 rozpoczął oficjalny program uznaniowy, w którym 
honoruje się pracowników uważanych za autorytety stanowiące przykład dla 
społeczności uczniów w naszym okręgu. Program ten nawiązuje bezpośrednio
do Celu 3 (Środowisko pracy) w ramach pięcioletniego planu strategicznego 
okręgu. Osoby uznane za autorytet otrzymają monetę na upamiętnienie tego 
wyróżnienia. Dziękujemy wszystkim autorytetom za ogromny wkład na rzecz innych bez 
zabiegania o nagrody lub uznanie.  Dzięki poświęceniu, zaangażowaniu i wsparciu edukacji 
publicznej czynią Okręg 62 lepszą społecznością edukacyjną. 

Gratulacje dla zimowych autorytetów w Okręgu 62:

Asystenci nauczyciela w Forest Elementary School Lucy Edwards, Robert Bachar, Marcia 
Schiavone, Ruth Conklin, Wendy DeVitto, Erica Bosley i sekretarka medyczna Kathy Framke. 
Rozdawanie posiłków, wsparcie edukacyjne, przekazywanie materiałów dla uczniów pobierających 
naukę w trybie zdalnym, nadzór w autobusach szkolnych…te osoby robiły wszystko, aby wspierać 
nauczycieli, uczniów i społeczność!

Peggy Martin, poprzez wdrożenie programu interwencji w zakresie umiejętności czytania 
(LLI, Leveled Literacy Intervention), dokonuje rzeczywistych zmian w życiu uczniów i zapewnia, 
że w przyszłości nie będą mieli problemów z czytaniem. To dla nich wspaniały prezent na całe życie. 
Co więcej, Peggy zgodziła się również udostępnić film z jednej ze swoich lekcji LLI, umożliwiając 
dyrektorom i innym specjalistom kontynuowanie swojej profesjonalnej edukacji w zakresie wysokiej 
jakości metod nauki czytania. Brawo, Peggy! Twój wkład jest niezwykle cenny zarówno dla uczniów, 
jak i dla personelu.

Gratulacje dla Colleen Nielson (Central Elementary School) 
i Catherine Wiemann (Algonquin Middle School). Odnowiły 
one swoje krajowe świadectwa kwalifikacji – ponownie 
przeszły rygorystyczny proces, który świadczy o najwyższych 
kwalifikacjach zawodowych, jakie może posiadać nauczyciel. 
Gratulujemy wam obu.
Wyrazy uznania dla Kathy Ryan. Stanowi serce wydziału 

ds. relacji ze społecznością naszego okręgu i wykonała wiele pracy za kulisami, aby wspierać 
pracowników, zwłaszcza w tych trudnych miesiącach. Kathy nie oczekuje 
uznania, ale z pewnością na nie zasługuje.
Główny woźny w Plainfield Elementary, Alex Korte, wykonuje pracę, która 
zdecydowanie wykracza poza jego podstawowe obowiązki. Dba o higienę 
i bezpieczeństwo naszej szkoły, usuwa śnieg i lód, i jest cenionym członkiem 
naszej rodziny z Plainfield. Zdecydowanie należy do grona autorytetów. 
Szkoła Plainfield Elementary dziękuje mu za jego poświęcenie i służbę, 
i jest bardzo wdzięczna za wszystko, co robi!

Koordynatorka ds. uczniów uczących się języka angielskiego, Elizabeth Juskiewicz, robi wszystko, 
aby wspierać uczniów w nauce podczas pandemii. Współpracowała z rodzinami, aby pomóc im 
w tworzeniu odpowiedniego środowiska do nauki w domu, pracowała bezpośrednio z uczniami, aby 
pomóc im w obowiązkach szkolnych oraz współpracowała z nauczycielami i dyrektorami podczas 
projektowania najlepszych możliwych lekcji dla uczniów.
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Sprawozdanie roczne D62
Sprawozdanie roczne Zespołu 
Szkół w Okręgu 62 za rok 
szkolny 2019-2020 
jest już dostępny online 
w językach angielskim, 
hiszpańskim oraz polskim. 
Sprawozdanie roczne zawiera 
najważniejsze fakty dotyczące 
okręgu, aktualizacje finansowe 
i przegląd informacji 
o uczniach.

Notatki Fundacji Edukacyjnej 
Okręgu 62
Pozdrowienia od Fundacji Okręgu 62!

W zeszłym roku o tej porze dopracowywaliśmy 
naszą coroczną zbiórkę pieniędzy, która odbyła 
się 6 marca. Zorganizowaliśmy wspaniałe 
wydarzenie i zebraliśmy pieniądze, aby wspierać 
pracowników i uczniów Okręgu 62 w ramach 
naszego programu dotacji. Wkrótce potem wiele 
się zmieniło i uczniowie zaczęli pobierać naukę 
za pośrednictwem zdalnej platformy edukacyjnej. 
Fundacja nie była w stanie zrealizować 
niektórych ze swoich długoletnich programów dla 
uczniów, takich jak konferencje muzyczne dla 
członków zespołów muzycznych i orkiestry, 
wycieczki terenowe, apele szkolne itp., jak 
robiliśmy to nieprzerwanie przez ostatnie 20 lat.   

Narodowa kwarantanna niebawem się kończy, 
a nam miło jest poinformować, że Rada Fundacji 
zacznie koncentrować się na roku szkolnym 
2021/2022. Po raz kolejny będziemy oferować 
granty pracownikom Okręgu 62 i promować 
wyjątkowe programy, które poprawiają edukację 
naszych uczniów. Dzięki sukcesowi naszej zbiórki 
w marcu 2020 r. będziemy mogli nadal znacząco 
zmieniać życie uczniów i ich postrzeganie świata. 
Cieszymy się na tę możliwość.

Z wielkim podziwem przyglądaliśmy się, jak 
pracownicy Okręgu Szkolnego 62 nadal 
zapewniają fantastyczne wsparcie i doskonałą 
edukację wszystkim swoim uczniom. 
Z niecierpliwością czekamy na to, aż ponowne 
będziemy mogli być częścią procesu 
edukacyjnego Okręgu 62. Gratulujemy wszystkim 
pracownikom okręgu – macie wielki powód do 
dumy. Doceniamy wszystko, co zrobiliście i nadal 
robicie.

Obejmuje również ocenę drugiego roku pięcioletniego 
planu strategicznego przyjętego przez Radę 
Edukacyjną w czerwcu 2018 roku.

Rejestracja online jest już otwarta 
Rejestracja na rok szkolny 2021-2022 jest już 
otwarta dla wszystkich uczniów, w tym również 
dla tych nowych w naszym okręgu. Nowość 
w tym roku: Rejestracja online rozpocznie się 
nie tylko dla wszystkich nowych uczniów 
w Okręgu 62, ale także dla nowych uczniów 
w przedszkolach. Przed umówieniem się na 
spotkanie w lokalnej szkole rodziny powinny się 
zarejestrować w portalu dla rodziców i dostarczyć 
niezbędne dokumenty: dowód zamieszkania, 
akt urodzenia i formularze zdrowotne. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej okręgu, www.d62.org

Dodatkowe informacje o procesie rejestracji online w 
Okręgu 62 znajdują się tutaj:
rebrand.ly/62onlineregistration

FinanceBits

Rada Edukacji przyjęła podatek za rok 2020 
w kwocie 78 443 000 USD. Wzrost w stosunku do 
poprzedniego roku wyniósł 6,95% i wynika ze 
wzrostu wskaźnika CPI-U (ang. Consumer Price 
Index, Urban, wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w aglomeracji miejskiej) o 2,3% 
w 2019 roku oraz przewidywanego wzrostu liczby 
budów w okręgu. Należy zauważyć, że podatnicy 
istniejących nieruchomości w Okręgu zaobserwują 
wzrost podatku o ok. 2,3%. 14 grudnia 2020 roku, 
przed głosowaniem Rady w sprawie ustalenia 
podatku, odbyło się publiczne posiedzenie.
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